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President Hinckley reser världen runt
resident Gordon B Hinckley

besökte medlemmar i sju

städer och invigde templet i Aba

i Nigeria under sin resa världen runt

i juli och augusti. Han lade då flera

tusen mil till sina omfattande resor

som president för kyrkan.

President Hinckley träffade allt

från små grupper av medlemmar på

landningsbanor vid flygplatser till

tusentals medlemmar som deltog i

kulturella evenemang.

Vladivostok i Ryssland

Medan president Hinckleys plan

gjorde en kort mellanlandning för

tankning i Ryssland träffade han 200

medlemmar vid en flygplats i Vladi-

vostok. President Hinckleys besök

P i staden var det första som någon

president för kyrkan gjort.

”Efterlev evangeliet och etablera

verket på denna härliga plats”, sade

president Hinckley till gruppen.

President Hinckley sade till med-

lemmarna att de påminde honom

om en liten samling medlemmar

som han hade träffat i Korea för 50 år

sedan. Han sade att den gruppen

medlemmar har blivit till tusental

och talade om för de ryska medlem-

marna att han tror att tusentals med-

lemmar kommer att bo i deras stad

i framtiden. President Hinckley sade

att Herren välsignar dem om de är

sanna och trofasta.

Seoul i Sydkorea

President Hinckley talade i Seoul

i Sydkorea till medlemmar som sam-

lats för en regionkonferens. Mötet

sändes över hela landet och till olika

platser i USA och Australien.

President Hinckley mindes tidigare

besök i Korea. Han bad om ursäkt

för att han missat det kulturella eve-

nemanget där 1500 vuxna och ung-

domar framträdde kvällen innan kon-

ferensen. Detta var på grund av ett

missöde som gällde flygresan.

Han sade: ”Gud har utgjutit sina

välsignelser över detta folk, och den-

na nations trygghet och fred och väl-

mående är beroende av nationens

rättfärdighet. Jag tror av hela mitt

hjärta att om medlemmarna efterle-

ver evangeliet så skonas de från krig

och annat lidande.”

Taipei i Taiwan och Hongkong i Kina

Medan president Hinckley var på

besök i Taipei i Taiwan och i Hong-

kong träffade han medlemmar och

invigde kontorslokaler i båda städer-

na. Båda byggnaderna har kapell,

klassrum och kontorslokaler.

När han talade till medlemmarna

i Hongkong berättade han att han fått

inspiration om att templet i Hongkong

skulle vara en del av ett flervånings-

hus. Det var en modell, sade han,

som också användes till templet i

Manhattan i New York. President

Hinckley uttryckte också sin tack-

samhet för medlemmarna. Han sade:

”Jag vill bara säga hur mycket jag äls-

kar er. Ni är underbara människor.”

Aba i Nigeria

När president Hinckley anlände till

Nigeria den 6 augusti, dagen innan

templet i Aba skulle invigas, välkom-

nades han av nigerianska medlem-

mar som radat upp sig längs vägen

som leder till tempelområdet. De

framförde också ”Glädjens dag”, ett

kulturellt evenemang, för att fira pro-

fetens närvaro och att ett nytt tempel

var färdigbyggt.

Nästan 1 500 ungdomar och barn

deltog i programmet. De hade förbe-

rett sig i nästan ett år med att öva in

musik- och dansnummer. Ungdomar

från fem stavar i Nigeria deltog i

evenemanget. Publiken, som bland

annat bestod av ledare i kyrkan,

President Hinckley deltar i ett möte

i Korea.
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föräldrar och profeten, satt på stolar

eller stod på en sluttning nedanför

templet för att se programmet.

Dagen efter det kulturella evene-

manget invigde president Hinckley

templet i Aba. Det är det tredje

templet i verksamhet i Afrika och

kyrkans 121:a tempel i verksamhet

i hela världen. (Se artikel nedan.)

160 000 mil

Under sin rundresa träffade presi-

dent Hinckley också mindre grupper

av medlemmar under korta besök i

Delhi i Indien och i Nairobi i Kenya.

Han sade att han uppmanade med-

lemmarna under dessa besök att

fortsätta ”hålla fast vid tron, efterleva

evangeliet, göra det de ska göra, ta

hand om sina familjer, sörja för dem,

ge dem andlig styrka”.

President Hinckley har talat till

oräkneliga medlemmar och tillrygga-

lagt mer än 160 000 mil sedan han

blev kyrkans femtonde president i

mars 1995. m

Church News bidrog till denna rapport.

Medlemmar firar tempelinvigningar
och tar första spadtaget
Templet i Apia i Samoa

fter det att templet i Apia i

Samoa förstördes i en brand

fick medlemmarna vänta i två år på

att ett nytt tempel skulle byggas. De-

ras väntan fick ett slut den 4 septem-

ber 2005 när ett nytt tempel invigdes

på samma mark där det ursprungliga

templet stått.

Templet i dag är bortåt 1 500 kva-

dratmeter stort, aningen större än

det förra templet som byggdes 1983.

Efter att under två årtionden ha

besökt ett tempel nära hemmet,

sade medlemmarna i och omkring

Samoa att de har lärt sig vara tack-

samma medan de har fått resa till

ett tempel längre bort under två år.

Medan templet byggdes i Samoa

fick medlemmarna resa 76 mil till

templet i Nuku’alofa i Tonga.

”Jag tror att medlemmarna nu har

lärt sig att i högre grad uppskatta

att ha ett nytt tempel”, sade Uele

Va’aulu, representant för kyrkans in-

formationstjänst i Samoa. ”De är nu

mer angelägna om att släktforska

och är fyllda av Elias ande.”

Templet i Newport Beach i Kalifornien

Templet i Newport Beach i Kalifor-

nien invigdes den 28 augusti 2005

och blev då kyrkans 122:a tempel i

verksamhet. Före invigningen besök-

te mer än 15 000 personer templets

öppet hus. Presidenten för Newport

Beach’s stav, Weatherford Clayton, sade

att många besökare uttalade sig om

templets skönhet. ”Jag tror de kan för-

stå varför det är en så oerhört helig bygg-

nad för oss”, sade president Clayton.

E

Det nya templet i Apia i Samoa invigdes den 4 september 2005.
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Med mer än 770 000 medlemmar

har kyrkan i Kalifornien det största

antalet medlemmar av alla stater

i USA – förutom Utah. Templet i

Newport Beach är det sjunde temp-

let i verksamhet i Kalifornien och

betjänar 50 000 medlemmar.

Templet i Aba i Nigeria

President Gordon B Hinckley in-

vigde templet i Aba i Nigeria den 7

augusti 2005. Templet är beläget

nära Ogborfloden. Som en del av

tempelbyggnationen byggde kyrkan

en bro över floden och en väg som

leder fram till templet.

Under invigningsceremonierna

sade president Hinckley att templet

skulle vara till välsignelse för folket

liksom templet i Accra i Ghana har

varit för de afrikanska medlemmarna

sedan invigningen 2004.

Templet i Rexburg i Idaho

Efter 19 månaders väntan efter det

att president Hinckley tillkännagett

att ett tempel skulle byggas i Rex-

burg i Idaho, besökte mer än 8 000

medlemmar templets första spad-

tagsceremoni den 30 juli.

”Medlemmarna och även några

ickemedlemmar är glada att den här

dagen är här, och de ser fram emot

att få se templet komma upp”, sade

Farrell Young, en medlem i Rexburg.

Templet i Rexburg blir det tredje

templet i verksamhet i Idaho för-

utom templen i Boise och Idaho

Falls. Ett fjärde tempel i Twin Falls

tillkännagavs i oktober 2004. Temp-

let i Rexburg betjänar 17 stavar i om-

rådet. Templet i Rexburg betjänar

också de nästan 12 000 studenterna

vid Brigham Young-universitetet –

Idaho. m

President Gordon B Hinckley hälsar på medlemmarna under invigningen av templet

i Aba i Nigeria.
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Utdelningskort
inbjuder världen att
höra evangeliet

tan att göra något större väsen

av sig har antalet utdelningskort

och antalet hänvisningar som de gett

ökat stadigt sedan korten introduce-

rades för mindre än tio år sedan. I

augusti tryckte kyrkan det 150-mil-

jonte utdelningskortet – en milstol-

pe som representerar den framgång

medlemmarna och missionärerna

har haft när de använt korten för att

introducera andra till kyrkan.

Utdelningskort finns att få tag på

i kyrkans alla områden och på 28

språk. Användningen av utdelnings-

kort och antalet hänvisningar från

korten fortsätter att öka.

Äldste Dallin H Oaks i de tolv

apostlarnas kvorum beskrev syftet

med utdelningskorten och sade att

de utgjorde ett ”enkelt, personligt

och avspänt sätt att inbjuda andra att

höra evangeliet”. (”The Role of Mem-

bers in Conversion”, Ensign, mar

2003, s 55) Medlemmarna delar ut

korten och inbjuder bekanta eller

vänner med en annan tro att ringa

och beställa gratis media från kyrkan,

till exempel Mormons bok eller

DVD-filmerna ”Gläd dig o jord” eller

”Tro på Kristus”. Reaktionerna på

utdelningskorten leder ofta till

missionärshänvisningar.

År 1996 började de tidiga koncepten

Walter Cooley, kyrkans tidningar

U



N4

för utdelningskorten att dyka upp.

De första korten gjordes i olika stilar,

allt från visitkort till vikta gratula-

tionskort. Medan kortkoncepten tes-

tades i USA hade kyrkans informa-

tionstjänst i Storbritannien en liknan-

de idé till en mediekampanj där.

En variation av de tre testkon-

cepten blev till slut det nuvarande

utdelningskortet.

Utdelningskorten är i fickformat

med måtten 8 x 12 cm. Korten har

en bild på framsidan och ett telefon-

nummer, kyrkans logo och ett erbju-

dande om en gratis medieprodukt

på baksidan.

Mindre ändringar har gjorts sedan

de första utdelningskorten kom

ut 1997. Nu har alla kort adressen

Kyrkan har tryckt mer än 150 miljoner

utdelningskort i sin strävan att hjälpa

medlemmarna dela med sig av Jesu Kristi

evangelium.

www.mormon.org under

kyrkans logo på baksi-

dan. Nya kort har också

ett tomt utrymme eller

tomma rader på baksidan

så att kyrkans medlem-

mar kan skriva sin e-post-

adress eller en kort häls-

ning tillsammans med sin

inbjudan.

Områdespresidentskapen

runtom i världen har anpassat

utdelningskorten till sitt områdes

unika behov.

I ett område delar missionärerna

till exempel ut några bilder med mål-

ningar som har Kristus i centrum,

som passar ihop med missionärs-

diskussionerna. Missionärerna ger

en bild till undersökaren efter varje

besök. Många av undersökarna sätter

upp bilden i sitt hem eftersom det

kan vara svårt att få tag på fin konst

att ha uppe. Missionärerna ger också

bilder till personer som vill ha dem

efter att ha sett dem hemma hos

medlemmar eller undersökare.

I vissa länder använder medlem-

marna perforerade utdelningskort

med erbjudanden om en gratis Mor-

mons bok eller andra medieproduk-

ter. Medlemmar som inbjuder sina

vänner att höra evangeliet eller ta

emot en Mormons bok river itu

kortet och ger ena halvan till sin vän

och skriver vännens adress på den

andra halvan. Medlemmarna ger sin

halva till missionärerna. Dessa kort

används för att distribuera gratis

medieprodukter i områden där det

inte finns någon telefonservice.

Utdelningskort kan vara mer effek-

tiva än att ge bort en Mormons bok

eller en DVD eftersom missionärerna

engageras mer direkt. Genom att

använda utdelningskort inbjuder

medlemmarna inte bara vännerna

att beställa en gratis medieprodukt,

utan också att bli kontaktade av

missionärerna.

Telefonsamtal från personer som

fått ett utdelningskort kopplas till

ett samtalscenter eller till missions-

hemmet i området där den som

ringer bor. En missionär inleder ett

samtal med den som fått utdelnings-

kortet under det första telefonsamta-

let eller under ett av de tre uppfölj-

ningssamtalen. Missionärerna frågar

oftast: ”Vad fick dig att tacka ja till

det här erbjudandet?” Svaren på så-

dana och liknande frågor ger missio-

närerna möjlighet att vittna om san-

ningen i budskapen som den som

ringde kommer att få.

De som ringer för att tacka ja till

ett erbjudande på ett utdelningskort

har visat intresse och tro och får

höra ett vittnesbörd från en mis-

sionär som kallats och avskilts att

vittna med Anden. Denna process

går mycket längre med att engagera

medlemmar och missionärer och

leder till fler missionärshänvisningar.

Mer än en tredjedel av dem som

ringer låter missionärerna person-

ligen lämna över sin gratisprodukt

och ge ett budskap.

För att få tag på utdelningskort

kontaktar du kyrkans distributions-

center eller de lokala heltidsmissio-

närerna. m
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Londonmedlem i tjänst under
bombningarna
Sarah Jane Weaver, Church News

illiam Holder var i tjänst som

polis i London den 6 juli då

England vann kampen om vem som

skulle vara värd för sommarolympia-

den 2012. Londons gator var fulla av

tusentals firande människor. Det var

tumultartat för polisen.

Mindre än 24 timmar senare var

broder Holder åter i tjänst. Men den-

na gång hade han att göra med ett

annat slags tumult – terrorister hade

attackerat hans stad.

Inget kunde ha förberett honom

för vad han såg – människor som

sprang ut från tunnelbanestationen

Aldgate i fruktansvärd chock. Några

var skadade, andra skrek efter famil-

jemedlemmar. Bara några steg däri-

från insåg broder Holder från Grave-

sends församling i Canterbury stav

att han var en av de första bland

utryckningspersonalen som var på

plats efter terroristattacken.

”Man går på autopilot. Man gör sitt

jobb”, säger han. ”Man är en människa

som hjälper en annan människa. Det

spelar ingen roll vilka de är, man vill

bara ta bort deras smärta.”

Inga medlemmar eller missionärer

skadades när bomberna exploderade

i tre tunnelbanetåg i London i en

samordnad attack den 7 juli. Minst

56 personer dog i explosionerna

som skadade ytterligare 700 perso-

ner – varav dussintals allvarligt – och

detta skedde på mindre än 50 sekun-

der under morgonens rusningstra-

fik. En fjärde bomb detonerade 57

minuter senare i en av stadens röda

dubbeldäckade bussar.

Terroristattackerna orsakade flest

antal döda i London sedan andra

världskriget. Som svar på denna

grymhet har kyrkan gett en dona-

tion till en offerfond som Londons

borgmästare Ken Livingstone och

brittiska Röda Korset har upprättat.

”Det är inte förrän man kan se

tillbaka på det som man förstår det

horribla i dådet”, sade broder Hol-

der. Just då gör man bara det som är

meningen att man ska göra: man är

lugn och professionell och tar itu

med det.”

Under flera dagar efteråt arbetade

broder Holder övertid. Men under

stilla stunder mindes han en prästa-

dömsvälsignelse han fått flera år tidi-

gare. I välsignelsen sades det att han

kunde vara ett ljus i sitt yrke, att män-

niskor skulle komma till honom för

att få vägledning och att han skulle

vara lugn.

Han har känt Herrens hand vägle-

da honom i hans arbete. ”Jag kände

frid inom mig, men samtidigt även

sorg”, sade han.

Broder Holder säger att han fortfa-

rande får dagliga påminnelser av hän-

delsen: stängda tunnelbanestationer

och fler poliser på Londons gator.

Det är svårt, tillade han, att fly från

minnet av händelsen. m

Omarbetning av artikel i Church News,
23 juli 2005.

W

Evangeliet sprids med hjälp av
mormon.org

yrkans material på Internet är

ett annat sätt för medlemmarna

att hjälpa vänner och bekanta att lära

sig mer om kyrkan och stärker samti-

digt tron på deras förmåga att dela

med sig av evangeliet till andra.

Kyrkans Internetsidor kan grup-

peras i tre kategorier efter syfte.

Lds.org och providentliving.org,

som finns på olika språk, hjälper till

att undervisa, stärka och fullkomna

medlemmarna. Familysearch.org,

som finns på engelska, gör det möj-

ligt att söka efter döda släktingar. Av-

sikten med mormon.org, som finns

K på 23 språk, är att predika evangeliet

för världen. Mormon.org är den

främsta hemsidan som medlemmar-

na använder när de ska dela med sig

av evangeliet.

Mormon.org hjälper medlemmar

dela med sig av evangeliet till vänner

som har olika kunskapsnivåer beträf-

fande kyrkan. Genom den här webb-

platsen kan medlemmar introducera

evangeliet för vänner, hjälpa dem

bättre förstå kyrkans lära och livsstil,

och inbjuda dem att komma till

kyrkans möten.

Sedan starten i oktober 2001 har
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mer än 8,3 miljoner besökare varit

inne på webbsidan. Dessa besökare

har beställt mer än 200 000 medie-

produkter, till exempel DVD-filmer

eller Mormons bok. Mer än 40 000

besökare ville veta mer och hänvisa-

des till missionärerna.

Presenterar evangeliet

Webbsidans 411 sidor om kyrkans

lärdomar, som beskrivits med enkla

termer för dem som inte känner

till kyrkan, berättar om kyrkans

grundläggande trossatser, frälsnings-

planen, familjens betydelse och

meningen med livet. Varje sida inne-

håller flera länkar till ämnen som

hänför sig till sidan som visas. Det

finns tusentals förslag på olika sätt

att navigera i hemsidan. Bland de

mest välbesökta sidrubrikerna är

(1) Välkommen (2) Vanliga frågor

och (3) Sök information.

”Det här är ett jättebra sätt för

undersökare att lära sig mer om vad

er kyrka handlar om utan att prata

med någon. Ibland måste folk ta

första steget [genom att söka på In-

ternet] innan de kan fråga någon

medlem eller vara med på ett möte.

[Mormon.org] har varit till stor

vägledning för mig när jag har sökt

efter sanningen”, sade Tiffany, en

besökare.

Besvarar frågor

En populär sida hos undersökare

och besökare är den med vanliga frå-

gor. Tidigare besökare har skickat in

några av frågorna som finns på sidan.

När mormon.org startade fanns det

67 frågor på den här sidan. Sedan

dess har ytterligare 23 frågor tillkom-

mit. Hyperlänkar delar upp frågorna

i följande allmänna kategorier: begä-

ran om att få medieprodukter eller

besök av missionärer, tro och lära,

sociala frågor, kyrkans policy och

medlemmarnas livsstil.

Varje vecka sammanställer webb-

administratörerna en lista på de 25

vanligaste frågorna som skickats in

till sidan. Sedan jämför de frågorna

med dem som redan finns på sidan.

Om det finns en vanlig fråga som

inte är med på sidan, framläggs frå-

gan till bröderna som beslutar om

frågan och dess svar ska läggas till på

sidan.

Följande frågor är bland de 10

vanligaste frågorna från 2004: ”Hur

kan jag få mer information om mor-

monernas tro och lära?” ”Vad tror

ni om himlen, helvetet, frälsning och

evigt liv?” ”Kan ni förklara vad som

är dåligt enligt Visdomsordet? Är

det koffeinet eller de heta drycker-

na? Hur är det med koffeinfritt

kaffe, varm choklad, iste, örtteer

och läsk med koffein?” ”Vad anser

mormonkyrkan för närvarande

om månggifte och hur förklarar

den det tidigare utövandet av

månggifte?” ”Vad har ni för normer

när det gäller tatueringar, piercing,

dans, träffar, avhållsamhet, och så

vidare?”

”Den här sidan gav mig informa-

tionen som öppnade mitt hjärta för

Anden och fyllde mig med en öns-

kan att döpas. Jag ville bara tacka …

Mormon.org finns på 23 språk för att hjälpa medlemmar världen över att dela med

sig av evangeliet på Internet.
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Det var ett fantastiskt redskap i min

omvändelse”, sade Jason, en ny

medlem i kyrkan.

Inbjuda vänner att få veta mer

Ett av de populäraste sätten som

medlemmarna ger tillgång till sidan

eller hänvisar andra till den är

med hjälp av elektroniska kort. På

mormon.org finns 10 olika katego-

rier för gratulationskort, bland annat

en kategori med elektroniska utdel-

ningskort. Kategorierna är inspira-

tion, tacksamhet, födelsedag, sym-

pati, speciella tillfällen, familjen, hu-

mor, templet och dop. I varje kate-

gori kan besökaren para ihop ett av

flera fotografier med ett urval av citat

från en ledare i kyrkan eller historisk

person, eller skriva sitt eget citat.

Man kan bifoga en länk till e-kortet

till nästan alla sidor på hemsidan och

på så sätt ge en personlig introduk-

tion till sina vänner så att de kan lära

sig mer om det evangelieämne som

intresserar dem mest. E-kortens in-

troduktioner är privata och personli-

ga eftersom de skickas från sända-

rens eget e-postkonto. Förra året

skickade besökare 196 099 e-kort

från mormon.org.

”Jag döptes nyligen … och det var

det bästa jag har gjort i mitt liv. Den

här webbsidan var till stor hjälp för

mig … Jag har släkt i Amerika och

jag skickade just ett kort till dem

med hjälp av den här sidan. Bra gjort

av en jättebra webbsida!” sade Lynn,

en ny medlem i kyrkan.

Internationella sidor

Innehållet i mormon.org finns

på 23 språk. Dessa språk gör att

mormon.org når över 95 procent av

världens Internetanvändare.

Översättningen av webbsidan till

ytterligare språk är en pågående pro-

cess. Webbsidans administratörer

spårar regelbundet staden och

landet som alla användare besöker

hemsidan från. När frågorna eller

trafiken ökar från ett visst område

där ett språk talas som inte finns på

webbsidan, så övervägs en översätt-

ning till det språket. När godkän-

nande getts översätts de flesta av

mormon.orgs sidor. E-kort och de

flesta av medieprodukterna som är

gratis översätts inte. Men besökare

på internationella hemsidor kan

ändå skicka e-kort även om en del av

webbsidan bara finns på engelska.

Förra året översattes webbsidan till

11 språk, totalt blev det 23 språk. Ut-

delningskorten som hänvisar med-

lemmar till mormon.org har översatts

till 28 språk.

Människor har också hittat

mormon.org när de ha letat på

Internet efter ämnen som har med

kyrkan att göra. Förra året hittade

750 733 besökare mormon.org

genom olika sökmotorer.

”Det här är en jättebra webbsi-

da … Jag berättade om den för

en vän i skolan och nu undersöker

hon kyrkan och ska döpas om två

veckor … Tack alla ni som har hjälpt

till med att göra denna utmärkta

Antal besökare per
land som besökte
mormon.org 2004

1. Förenta staterna 1 853 865
2. Canada 112 849
3. Storbritannien 110 564
4. Brasilien 72 587
5. Mexico 55 885
6. Tyskland 40 135
7. Frankrike 39 686
8. Australien 39 322
9. Peru 34 726

10. Japan 28 268

sida!” sade Jenny, en besökare på

webbsidan.

Hjälper till att förbättra förståelsen

Mormon.org är ett informellt men

ändå effektivt sätt att berätta om

evangeliet för sina vänner. För många

människor i världen har webbsidan

blivit det som äldste Neil L Andersen

i de sjuttios presidentskap sade att

han hoppades mormon.org skulle

bli när sidan startades 2001.

”Jag hoppas människorna ser

mormon.org som en introduktions-

källa med information om Jesu Kristi

återställda evangelium och ett sätt

att få en bättre förståelse för vår tro”,

sade äldste Andersen.

Vi ber dig skicka in förslag på hur

man kan använda eller hur du har

lyckats använda kyrkans webbsidor i

din strävan att dela med dig av evang-

eliet till cur-news@ldschurch.org m
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Fler förslag till
samlingsstunden,
december 2005

SAMLINGSSTUNDEN

Här följer fler förslag

som Primärföreningens

ledare kan använda

tillsammans med sam-

lingsstunden i det här numret av

Liahona. För lektionen, anvisning-

arna och aktiviteten som hör sam-

man med dessa förslag, se ”Jag är

tacksam för många saker” på sidor-

na LS4 och LS5 i Lilla stjärnan i det

här numret.

1. I år firar vi 200-årsminnet av

Joseph Smiths födelse. Sätt upp eller

rita en stor karta över östra USA på

tavlan. Märk ut följande platser som

var viktiga i profetens liv: Sharon i

Vermont, Palmyra i New York, Har-

mony i Pennsylvania, Fayette i New

York, Kirtland i Ohio, Far West i Mis-

souri, Nauvoo i Illinois och Carthage

i Illinois. (Detta kan också göras med

hjälp av en tidslinje. Se ”Viktiga plat-

ser i profeten Joseph Smiths liv”,

s LS10–LS11 i Lilla stjärnan i det här

numret.) Ta fram följande bilder och

lappar med skriftställehänvisningar

för att undervisa om Joseph Smiths

liv och lägg dem i papperspåsar:

Påse nr 1– Födelse: Bild av Joseph

Smiths familj från Primärs bildpaket

3–7, Joseph Smiths skrifter 2:3–4,

”Tack, Gud, att profeter du sänder”

(Psalmer, nr 10); Påse nr 2 – Den

första synen: Evangeliet i bild 403,

Joseph Smiths skrifter 2:15–20, ”O,

hur skön var morgonstunden” (Psal-

mer, nr 14); Påse nr 3 – Moroni:

Evangeliet i bild 404 och 406, Joseph

Smiths skrifter 2:29–35, 59; Påse

nr 4 – Mormons bok översätts:

Evangeliet i bild 416, Joseph Smiths

skrifter 2:61–67, ”Guldplåtarna”,

(Barnens sångbok, s 61); Påse nr

5 – Prästadömet: Evangeliet i bild

407 och 408, Joseph Smiths skrifter

2:68–72, en sång eller psalm om

prästadömet. Dela in barnen i fem

grupper och ge varje grupp en påse.

Låt grupperna leta reda på och dis-

kutera skriftställehänvisningarna. Be

varje grupp sätta upp bilden på kar-

tan eller tidslinjen, göra ett rollspel

eller ge en kort sammanfattning av

händelsen, leda sången eller psal-

men och berätta hur denna händelse

stärker deras vittnesbörd om att Jo-

seph Smith var återställelsens profet.

För mindre barn: Be en vuxen

medlem i församlingen eller grenen

att föreställa profeten Joseph. Återge

dessa viktiga händelser i Joseph

Smiths liv med hjälp av kartan,

bilderna och sångerna. Vittna om

återställelsen och profeten Joseph

Smiths roll.

2. Hur uttrycker vi vår tacksamhet

mot Herren? Be barnen leta upp

ord som ”tack”, ”tacksamhet” och

”tacksägelse” i registren till Mor-

mons bok och Läran och förbunden.

Ge dem tid att leta upp en hänvis-

ning och läsa eller återge versen. Låt

några läsa. Säg att en av anledningar-

na till att vi ber är att vi ska tacka

Herren. Återge med egna ord berät-

telsen om Nephi när han litade till

sin far och till Liahona för att hitta

mat och sedan tackade Herren. (Se

1 Nephi 16:21–32.) Be barnen leta

upp och läsa 1 Nephi 16:32. Säg att

man också kan uttrycka sin tacksam-

het genom det sätt man lever eller

med en lovsång. Skriv titlarna till

några psalmer eller primärsånger om

tacksamhet på olika papperslappar.

Sätt upp dem på tavlan med texten

inåt. Skriv ner praktikfall på olika

pappersremsor. Till exempel: ”Du är

inte förberedd för matteprovet men

du vet att det alltid går bra på proven

för personen som du sitter bredvid.

Du kan visa att du kommer ihåg Fräl-

saren genom att … ”; eller ”Du tittar

på ditt favoritprogram på teve. Din

pappa ber dig att komma och vara

med på familjebön. Du kan visa tack-

samhet mot Herren genom att …”

(Se Undervisning: Den högsta kal-

lelsen, s 175–176.) Lägg praktikfallen

i en korg och låt den gå runt medan

du sjunger en sång om tacksamhet.

Sluta sjunga och be ett barn välja en

pappersremsa ur korgen, läsa upp

praktikfallet och besvara frågan. De

kan sedan antingen ta bort en av

papperslapparna på tavlan eller be

en vän att välja en. Sjung en sång

som uttryck för tacksamhet mot vår

himmelske Fader och Jesus Kristus.

Upprepa detta så länge som tiden

tillåter. Uttryck din tacksamhet mot

Herren och uppmana barnen att

tänka på Frälsaren och uttrycka sin

tacksamhet i ord och handling. m



K Y R K O N Y T T D E C E M B E R  2 0 0 5 N9

Lokala nyheter

å välsignade vi är som lever i

en tid då Jesu Kristi återställda

evangelium predikas i nästan varje

land i området Centrala Europa,

och Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars

Heliga upprättats över hela Europa.

Under vårt liv har vi sett murar

och stängsel falla och gränser öpp-

nas och missionärerna komma in i

länder som varit stängda för predi-

kandet av evangeliet i många år.

Den 30 mars 1989, när den första

gruppen på åtta missionärer gick

över gränsen till Östtyskland för att

arbeta i ”DDR-missionen Dresden”,

kunde ingen föreställa sig att den här

gränsen inom några månader inte

längre skulle finnas och att andra

länder i ”östblocket” skulle öppnas

för missionärsarbete.

Dessa historiska dagar bör aldrig

glömmas bort.

När Alma predikade för kyrkans

medlemmar i Zarahemla påminde

han dem om att deras fäder, genom

Guds barmhärtighet och makt, först

hade befriats ur kung Noahs händer

och senare från fångenskap under

lamaniterna. (Alma 5:1–5)

Han betonar sina ord genom att

påminna folket om de stora händel-

serna vid deras befrielse och ställer

den viktiga frågan: ”Haven I med

tillräcklig tydlighet ihågkommit

[detta]?”

Haven I med tillräklig tydlighet
ihågkommit…?

Budskap från områdespresidentskapet

S

honom. Israeliternas dans kring

guldkalven när Mose kom ner från

Sinai berg är ett exempel på detta.

(2 Mos 32:19)

Mormons bok berättar att Nephi

behövde påminna sina bröder La-

man och Lemuel om detta när de var

upproriska, ville avbryta sin färd och

återvända till Jerusalem, genom att

fråga dem: ”Huru kommer det sig,

att I haven förgätit, att I haven sett

en Herrens ängel? Ja, huru kommer

det sig, att I haven förgätit de stora

ting, som Herren gjorde för oss, när

han befriade oss ur Labans hand, så

att vi kunde hämta uppteckningarna?”

1 Nephi 7:10–11)

På liknande sätt måste vi fråga

oss själva: ”Har jag tillräckligt tydligt

kommit ihåg det goda som Herren

har gjort mot mig? Har jag uttryckt

min kärlek och tacksamhet till ho-

nom tillräckligt?”

När vi tar del av sakramentet äter

vi brödet till minne av Frälsarens

kropp och betygar att vi är villiga att

alltid minnas honom, så att vi må ha

hans ande hos oss. Vi dricker vattnet

till minne av hans blod och betygar

att vi alltid minns honom, så att vi

må ha hans ande hos oss. Under

denna heliga förrättning kan vi inten-

sivt, allvarligt och ödmjukt tänka på

om vi har tillräckligt klart hållit i min-

net vad Guds Sons försoning innebär

för oss personligen och hur högt

priset var som Frälsaren betalade för

var och en av oss.

I Mormons bok läser vi: ”Nu frågar

jag eder, mina bröder, I som tillhö-

ren denna kyrka, om I haven tillräck-

ligt klart bibehållit edra fäders fång-

enskap i minnet? Eller haven I med

tillräcklig tydlighet ihågkommit Guds

barmhärtighet och långmodighet

mot dem? Haven I vidare klart bibe-

hållit i minnet, att han har frälst de-

ras själar från helvetet?” (Alma 5:6)

De heliga skrifterna visar oss att

människorna var snara att glömma

det goda som Herren hade gjort för

dem. Vi läser alltså i Bibeln och i

Mormons bok att Herrens folk ofta

inte tillräckligt bevarade i minnet

sin Guds välsignelser och glömde

Äldste Wolfgang H Paul
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Frälsaren själv ger oss insikt om sitt

lidande när han, i en uppenbarelse

given till Martin Harris genom profe-

ten Joseph Smith 1830, tillkännager:

”Ty se, jag, Gud, har lidit detta för

alla, på det att de som omvända sig

icke måtte lida, men om de icke vilja

omvända sig, måste de lida som jag.

Detta lidande gjorde, att jag, Gud,

den störste av alla, skalv av smärta

och blödde ur varje por samt led till

både kropp och själ och önskade,

att jag icke skulle få tömma den bitt-

ra kalken och rygga. Dock, ära vare

Fadern! Jag tömde den och fullbor-

dade mina förberedelser för männis-

kornas barn.” (L&F 19:16–19)

Under denna jultid, när vi kommer

ihåg Frälsarens födelse och tänker

på vår himmelske Faders stora kärlek

i att sända sin enfödde Son till värl-

den, så att vi kan frälsas från död och

synd om vi omvänder oss, då fylls

vårt hjärta av djup tacksamhet. På

samma sätt är vi också tacksamma

för den obeskrivliga kärlek Frälsaren

visade oss genom sin försoning.

År 1830 förkunnade Herren för

bröderna John och Peter Whitmer

genom profeten Joseph Smith vad

som skulle vara av största värde för

dem. Han sade: ”Och se, nu säger

jag dig, att det som kommer att bliva

av största värde för dig är att predika

omvändelse för detta folk, så att du

må föra själar till mig, att du tillsam-

mans med dem måtte njuta vilan i

min Faders rike.” (L&F 15:6; 16:6)

Vi kan uttrycka vår kärlek och

tacksamhet till Herren på samma

sätt. President David O McKay sade:

”Sann kristendom är kärlek i hand-

ling. Det finns inget bättre sätt att

visa kärlek till Gud än att visa osjäl-

visk kärlek till våra medmänniskor.

Detta är missionsarbetets anda.”

(Predika mitt evangelium, s 13;

se också Kyrkans presidenters

lärdomar: David O McKay, s 182.)

President Gordon B Hinckley, vår

levande profet, har förkunnat: ”Vi är

här för att hjälpa vår Fader med hans

verk och hans härlighet, ‘att åväga-

bringa odödlighet och evigt liv för

människan’. (Moses 1:39) Er förplik-

telse är lika allvarlig inom ert ansvar,

som min förpliktelse är inom mitt

område.” (Nordstjärnan, jul 1995,

s 72) ”Må det odlas i varje medlems

hjärta ett medvetande om hans

möjlighet att föra andra till kunskap

om sanningen. Må han arbeta på

detta. Må han be innerligt om det.”

(Liahona, jul 1999, s 120)

Låt oss, inte bara under den här

jultiden, vara beslutna att alltid tyd-

ligt komma ihåg de underbara välsig-

nelser vi har fått tack vare Jesu Kristi

evangelium. Eftersom vi denna må-

nad också firar 200-årsminnet av Jo-

seph Smiths födelse, återställelsens

profet, kan vi uttrycka vår kärlek och

tacksamhet till vår himmelske Fader

och hans älskade Son genom att

bära vårt vittnesbörd för andra om

det återställda evangeliet.

Jag är tacksam för den stora gåva

vår Fader har gett oss genom att sän-

da sin älskade Son. Jag vet att han är

Messias. Jag vet att han lever, att det

enbart är genom honom som vi kan

nå frälsning. m

Ny Missionspresident
Ur Visionen

en 1 juli 2005 efterträdde Jan

Åke Karlsson och syster Bente

Bakken Karlsson Gary och Joan

Baugh som presidentpar för Sverige-

missionen.

President och syster Karlsson har

bott i närheten av Oslo sedan 1970-

talet. President Karlsson är dock

född i Borås och utförde sin mission

1964–1966 i Sverige under president

Alvin W Fletcher. Han har haft

många ämbeten i kyrkan; bland an-

nat har han varit biskop tre gånger,

rådgivare under ett år i Norgemissio-

nen, gruppledare för högprästerna,

högrådsmedlem, tempeltjänare och

president för Unga män i stav och

församling. Han har varit Norgechef

för Tahitian Noni International och

har tagit examen i civilekonomi vid

Göteborgs universitet.

Syster Karlsson som är född i Oslo,

är en mycket begåvad musiker och

pianist och har haft många olika äm-

beten i kyrkan. Hon har varit lärare

i kursen Evangeliets lära, musikord-

förande i stav och församling, presi-

dent för Unga kvinnor, Primär och

Hjälpföreningen i församlingen och

verkat som tempeltjänare. Paret har

fyra barn. m

Missionspresident Jan Åke Karlsson och

Syster Bente Bakken Karlsson

D
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egnet duggade från en jämngrå

himmel när drygt hundratalet

medlemmar och vänner i alla åldrar

den 6 juni samlades till Öppet hus

i Västra Frölunda församling i Göte-

borg för att fira den första ”riktiga”

nationaldagen. Vi som hörsammat

inbjudningskortets kallelse fick någ-

ra härliga, roliga och stämningsfulla

timmar under de sex magnifika blå-

och grönvitrandiga tälten.

Veckor av planering och intensiva

ansträngningar låg bakom denna

uppskattade familjefest, som enligt

biskop Kim Anstensen är avsedd att

bli en ny tradition. Biskop Anstensen

påminde i sitt högtidstal om att vi

har all anledning att fira denna dag,

Pajkastningen var dagens populäraste attraktion!

Nationaldagsfirande
i Göteborg
blev uppskattad
familjefest
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Birgit Hedberg

eftersom Gustav Vasa kröntes till

Sveriges konung den 6 juni 1523 och

befriade oss från det danska oket

med danske kungen Kristian Tyrann i

spetsen. Sedan dess har Sverige varit

ett fritt land.

Timmarna före och efter flaggcere-

monin, inramad av sommarljuv kör-

sång, ägnade vi åt att flitigt avnjuta

vad som bjöds i de olika stånden un-

der de randiga tälttaken. Uppskatta-

de var de läckra smörgåsarna på

svenskt knäckebröd med färskpota-

tis, sill och gräddfil respektive kött-

bullar, liksom de medeltida smörgås-

arna med honungssmör på grovt

bröd, serverade av det medeltids-

klädda paret Victoria och Tomas Nils-

son. Unga kvinnor grillade varmkorv

och den som ville pröva något an-

norlunda kunde förse sig med

nachos och läcker ostsås. Glass och

gammaldags godis i fina strutar av-

slutade den kulinariska rundvand-

ringen.

Populärt var det rika utbudet av

aktiviteter med bollkastning i hjul

och i poänglådor, snickarbod, hin-

derbana med klockor och poängpro-

menad för primärbarnen. Den i sär-

klass populäraste attraktionen var

pajkastningen med olika ”offer” bak-

om skynket, alltifrån självuppoffran-

de missionärer till biskoparna Kim

Anstensen och Paul Murphy. De så

kallade pajerna bestod av vispad

grädde och sylt, som offren vid en

fullträff gärna slickade i sig.

Skratten rullade och hejaropen

flög genom luften, vilket gladde alla

som arbetat för att göra dagen speci-

ell och minnesvärd, vilket inte minst

manifesterades i den hängivenhet

som präglade oss alla, när vi gemen-

samt sjöng vår svenska nationalsång.

R

Flaggceremonin avslutades med att kören, förstärkt av Primärbarnen, ledde oss alla

i vår nationalsång, ”Du gamla, du fria”.
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Aktivitetskommittén med Anna

Stridsberg som ytterst ansvarig, är all

heder värd för en lyckad familjefest

och ett högtidligt nationalfirande. m

Birgit Hedberg,Västra Frölunda
församling, Göteborgs stav Antipasto: Prosciutto crudo e melone på

italiensk afton.
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en utmärkta idén till Borås för-

samlings Hjälpförenings utveck-

lingsmöte i maj, tjänandeauktion,

kom från Frankfurt – något av det

roligaste vi varit med om.

Poängjakten

I april fick alla systrar ett papper

med olika goda, poängsatta gärning-

ar. Skriftstudier, likaså morgon- och

kvällsbön en dag gav ett poäng –

lyckos. Motion, promenader, medita-

tion, ringa och uppmuntra någon,

hälsa på någon ny i kyrkan, besöks-

väninnebesök, missionärsmiddag,

brev eller kort till någon, tempelbe-

sök, ta med undersökare till kyrkan

etc gav olika höga poäng. Tempelbe-

sök gav 30. Vi systrar höll under må-

naden bön, motionerade, lade oss i

tid, skrev brev och var i templet som

aldrig förr.

Auktionen

Våra lyckospapper blev allt fullare,

och så var dagen för auktionen inne.

Vi hade tidigare inbjudits att lämna

in ”varor” eller nämna tjänster som

vi kunde auktionera bort. I Hjälpför-

eningens rum sågs ett bord fullt med

bröd, bullar, äpplemos och andra

godsaker. På väggen satt en härlig lis-

ta med allt annat som skulle bjudas

ut, allt från 30 minuters ridning, gui-

dad tur i det nybyggda högskolebibli-

oteket till hårklippning, inrednings-

hjälp, massage, fönsterputsning,

filmkvällar, pizzakväll, restaurangbe-

sök, smakråd vid shoppingtur och

mycket, mycket annat.

Hela månaden har vi njutit av var-

andras talanger – många förut okän-

da. Det var härligt att lära känna och

umgås med andra kvinnor i Hjälpför-

eningen än de ”gamla vanliga” man

redan känner mest. Gemenskapen

och kärleken stärktes märkbart.

Det ringa blev stort och underbart

Förutom att vi hade så ohejdat ro-

ligt tillsammans lärde jag mig en sär-

skild läxa. Tävlingsmänniska som jag

är ville jag gärna komma upp i en

hög summa lyckosar, så jag ansträng-

de mig för att få de ”höga” poängen.

Min mamma hade en annan filosofi.

Hon missade inte böner och skrift-

studier en enda dag, lade sig i tid alla

dagar utom en (och den dagen gifte

sig hennes dotter, så det var väl ursäk-

tat), tog dagliga promenader och ut-

rättade mycket gott. Och hon slutade

med över hundra poäng mer än jag!

På ett mycket handfast sätt blev jag på-

mind om att det är ”stilla, oavbruten

godhet [som] är himmelens ordning;

inte iögonenfallande, kortvarig verk-

samhetsiver” (äldste Neal A Maxwell).

Hjälpföreningen i Borås kommer

aldrig att glömma det ringa som blev

något både stort och underbart! m

Anja Klarin, Borås församling

”Stilla, oavbruten
godhet är
himmelens ordning”
Anja Klarin

D

KUV-examen och avslutning

nder avslutningen för seminari-

et i Sundsvalls gren lördagen

den 28 maj 2005 erhöll Tobias Lars-

son, Melinda Birberg och Stephanie

Krus certifikat och diplom för

slutfört seminarieprogram.

Stephanie Krus berättade att hon

fått kämpa för att klara programmet,

men att hon var säker på att hon inte

Annette Öhgren

U skulle ha klarat skolan så bra om hon

inte prioriterat seminariet. Mikaela

Stegeby hade märkt i skolans religi-

onsundervisning att hon lärt sig

mycket.

Tobias Larsson spelade Wilhelm

Peterson-Bergers ”Sommarsång”,

varefter Elisabeth Jansson, seminari-

ets lärare, med uppenbar rörelse
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Främre raden fr v: Stephanie Krus; Tobias Larsson och Melinda Birberg. Bakre

raden fr v: Ulla Lena Larsson, institutlärare; Per Karlberg; Christoffer Kääriä; Michaela

Stegeby; Samuel Kääriä; Emilie Krus; Robin Birberg; David Stegeby samt Elisabeth

Jansson, seminarielärare.

tackade de tre som tog examen. Vis-

serligen hade hon fått tjata och på-

minna – något som framlockade le-

enden hos både elever och föräldrar

– men det hade gett resultat.

Kristin Krus, mamma till två semi-

narieelever, talade om hur tacksam

hon är för seminarieprogrammet

som hjälper föräldrar att leda sina

barn tillbaka till vår himmelske Fader.

Louis Herrey, skolchef för KUV, be-

rättade att det är ett privilegium att

se seminariets och institutets elever

kämpa. Han citerade 2 Timoteus

3:14–15: ”Men håll fast vid det som

du har lärt dig och blivit överbevisad

om. Du vet av vilka du har lärt det,

och du känner från barndomen de

heliga skrifterna som kan göra dig

vis, så att du blir frälst genom tron i

Kristus Jesus.”

Kjell-Åke Larsson, Sundsvalls

grenspresident, citerade L&F 27:15

om Guds hela vapenrustning, som

skyddar mot ”det ondas alla brinnan-

de pilar” – angrepp och frestelser,

prövningar och svårigheter.
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Under en rungande applåd utdela-

des certifikat och examensdiplom

samt en tänkvärd present till varje

seminarieelev från Elisabeth Jansson.

Louis Herrey gav var sin stor guld-

skimrande chokladmedalj till både

elever och lärare. Som grand finale

intogs gräddtårtor, kakor och muf-

fins i kulturhallen. m

Annette Öhgren, Sundsvalls gren

Svung 2005 på
Gotland
Daniel Palm

n underbar upplevelse väntade

de 450 ungdomar och ledare

som den 20 juni 2005 i härligt som-

marväder färjades över till Gotland

från färjeterminalen i Nynäshamn.

 Deltagarnas entusiasm och ung-

domliga glädje över invigningen

på temat välkända men omskrivna

schlager visade att den var en

dundrande succé.

Fotboll, friidrott och fria aktiviteter

E

i strålande sol nästa dag gjorde alla

sommarröda och brunbrända. Under

kvällens kulturarrangemang framför-

des välkända sagor på scenen med

möjlighet för publiken att påverka

hur pjäserna skulle spelas upp eller

avslutas.

Efter en stadsvandring i Visby

dagen därpå, noggrant planerad av

Ragna Hummel från Visby gren, blev

det dags för rövkrok, stångstötning

etc i Stånga med instruktion av

mästarna i gutniska sporter.

Volleybollnät, grillar och partytält

sattes upp på stranden en bit längre

bort. Det blev en fantastisk upplevel-

se. Den stora lagunen hade en fyr i

ena änden och en sandbank i den

andra. Solen sken och grillarna leve-

rerade 800 kotletter. Ungdomarna
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njöt i gräset, tittade ut över havslin-

jen, badade, spelade volleyboll, åt,

allt ackompanjerat av musik. Efter

prisutdelningen för sportpresta-

tionerna började sommarpartyts

dans som kom att hålla på ända in

på småtimmarna.

 De duktiga och rutinerade pro-

jektmedlemmarna, ledda av Mats

Lundkvist, hade med framgång pla-

nerat och med hjälp av många enga-

gerade ledare genomfört Svung

2005. m

Daniel Palm,
Handens församling,
Högråd med ansvar för UM/UK
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Sommarparty
i Jönköping

Johan Rydström, Annika Håkansson och

Viktor Wallgrens uppgift var att bygga ett

”sandslott” på Vätternstranden.
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Stéphanie Thörn

en 9–10 juli 2005 anordnades

för andra året i rad ett sommar-

party i Jönköping för Unga vuxna i

Göteborgs stav. Aktiviteten lockade

även unga vuxna från andra stavar

i Norden.

Under lördagen hade vi två och

två (kille/tjej) olika uppgifter i stan,

bland annat att bygga sandslott, måla

av varandra och lösa klurigheter. De

som ville avslutade med ett dopp i

Vättern. Kvällens sommardans fick

på grund av regn hållas inomhus.

Under söndagens UV-sakraments-

möte var missonspresident Jan-Åke

Karlsson och hans fru Bente Karls-

son särskilt inbjudna. De talade om

temat ”Att förvalta sitt arv”. m

Stéphanie Thörn,
Jönköpings församling

D

Christian Strömberg

en inre resan”, ”bara vara”,

”jag ensam har ansvar för att

tolka det jag ser”, ”uppleva och

återupptäcka naturen”, ”en pion-

järvandring” inledde inbjudan till

de 80 ungdomar i Göteborgs stav

som sedan 1999 gått den så kallade

”Silverkursen i överlevnadsteknik”,

arrangerad av Harry Mårdby, Rolf

Hägglund och Christian Strömberg.

För dem som velat göra mer, har

vi även erbjudit kursen ”ForRest”.

Den första hölls 2001 och den andra

i slutet av juli 2005. Den har innebu-

rit tio dagar i Värmland utmed den

svensk-norska gränsen med start i

Morokulien utanför Charlottenberg

i Värmland.

Enkelhet var ledordet. All utrust-

ning bars i filtar som också tjänade

som sovtäcke. Varje natt sjönk tem-

peraturen under 10 grader. På grund

av det enkla sättet att bära vår ut-

rustning kunde vi bara ta med ett

ombyte av kläder.

All mat lagades över öppen eld

med en trefot och två kastruller.

Oavsett väder och vind måste elden

tändas om vi ville ha någon varm

mat. Menyn bestod av havregryns-

gröt och torrmjölk till frukost varje

dag och blåbär eller hjortron till dem

som ville plocka. Lunch och middag

varvades med spagetti, makaroner,

nudlar och ris med pulversoppor av

olika sorter som sås. Scones tillagade

på en varm stenhäll blev två höjd-

punkter och naturligtvis det varma

brödet som tillagades i en egen-

byggd stenugn.

Ett dygn var avsatt för att vi själva

skulle skaffa den mat vi ville äta. En

del av oss tog en del av de mycket

små portioner som vi hade i överlev-

nadslådan eller helt enkelt fastade.

Vatten hade vi tillräckligt från en sjö.

Inga klockor togs med, utan vi be-

stämde mattiderna utifrån vad ma-

gen sade. Inga särskilda aktiviteter

var planerade, så vi läste den med-

havda boken, skrev i loggboken,

täljde på en pinne, fiskade, pratade,

funderade, sov …

Den ena sabbatsdagen firades ute

i skogen med ett enkelt sakraments-

möte och högläsning ur Mormons

bok. Den andra och avslutande sab-

batsdagen firades tillsammans med

Karlstad gren. Det kändes lite kon-

stigt att inte ha de vanliga söndags-

kläderna, men vi visste varför vi var i

kyrkan och njöt av att bara vara där.

Vi som var med den här gången

var från Jönköpings församling Chris-

tian och Carolina Strömberg samt

Marina Viktorstam, Sofie Linde från

Utby församling, Kim Pettersson,

Kungsbacka församling och Jonas

Wallgren från Helsingborgs för-

samling. Tack än en gång för alla er-

farenheter som vi fick vara med om

tillsammans. Teori är en sak, erfaren-

het en annan. Det är en ovärderlig

erfarenhet att ”bara vara”. m

Christian Strömberg,
Jönköpings församling

ForRest 2005 – Guldkurs i friluftsteknik

D”
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Fjällvärldens skönhet och utmaningar blev bra livserfarenheter för de 60-talet deltagarna i Unga mäns fjällvandring

sommaren 2005.

Sylarna – Unga mäns fjällvandring sommaren 2005
Daniel Palm

torulvåns fjällstation var start-

punkten för stockholmsstavar-

nas Unga män och ledares fjällvand-

ring 8-13 augusti 2005. Under mån-

dagskvällens vandring på 4–5 kilo-

meter fram till första lägerplatsen

gjorde solen vackra röda strimmor

på himlen. Men av nästa dags regni-

ga vandring mot Sylarna blev de om-

kring 60 pojkarna ganska medtagna

och uppskattade att komma fram till

lägerplatsen i Slottsdalen. Ändå var

de flesta ivriga att ge sig ut på olika

aktiviteter. Johan Sjökvist och Louis

Herrey fiskade öringar som de done-

rade som extra tilltugg under kvällen.

Dimman som stått tät under kväl-

len låg tjock även nästa dag, så i till-

tagande regn tog vi oss i tre grupper

ner mot Helags i stället för att försö-

ka nå Syltopparna.

En grupp kom upp på Helags vid

lunchtid, men Andy och Fredrik från

Södertälje som givit sig av senare

på eftermiddagen, kom inte tillbaka

till Helagslägret under kvällen. Fjäll-

räddningen larmades och sökte un-

der natten och nästa morgon med

helikopter. Vid lunchtid ringde Andy

och Freddy från en nödtelefon i en

fjällstuga två mil från Helags. En

stund senare landade de med heli-

koptern, ganska medtagna efter att

ha vandrat hela natten för att hålla

sig varma.

 Vädret var soligt de sista dagarna

och regnet var som bortglömt. Del-

tagarna hade fått underbara natur-

upplevelser och en större förståelse

och respekt för fjällvärlden. m

Daniel Palm,
Handens församling,
Högråd med ansvar för UM/UK
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